
 

 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 2.1 Pengertian Pembelajaran 

 

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik 

dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar 

tersebut. Menurut Suprijono (2011, h . 13) menyatakan bahwa pembelajaran 

yaitu sebagai upaya guru mengorganisir lingkungan dan menyediakan fasilitas 

belajar bagi peserta didik untuk mempelajarinya. Menurut aliran behavioristik 

dalam Hamdani (2011, h. 23) mengatakan bahwa pembelajaran adalah usaha 

guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan atau stimulus. Sedangkan menurut Warsita (2008, h. 266) 

mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk 

membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang 

dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung 

terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. 

Warsita (2008, h. 72) menjelaskan bahwa ada lima prinsip yang 

menjadi landasan pengertian pembelajaran yaitu: pertama, Pembelajaran 

sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini 

mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran itu adalah adanya 

perubahan perilaku dalam diri peserta didik, kedua, hasil pembelajaran 

ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Prinsip ini 

mengandung makna bahwa perilaku sebagai hasil pembelajaran meliputi 

semua aspek perilaku dan bukan hanya satu atau dua aspek saja, ketiga, 
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pembelajaran merupakan suatu proses. Prinsip ini mengandung makna bahwa 

pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang berkesinambungan, didalam 

aktivitas itu terjadi adanya tahapan-tahapan aktivitas yang sistematis dan 

terarah, keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang 

mendorong dan adanya suatu tujuan yang akan dicapai, kelima, pembelajaran 

merupakan bentuk pengalaman. 

Berdasarkan definisi pembelajaran yang telah dikemukakan di atas 

dapat disintesiskan bahwa pembelajaran adalah suatu usaha yang dilakukan 

oleh pendidik dalam membelajarkan peserta didik sehingga terjadi perubahan 

tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kata pembelajaran sering disebut 

memiliki padanan dengan instruction dalam bahasa inggris. Pembelajaran juga 

sering di sama artikan dengan kegiatan mengajar dan belajar.  

Trianto (2009, h. 17) pembelajaran adalah usaha seorang guru untuk 

mengarahkan interaksi siswanya dengan sumber belajar (membelajarkan 

siswanya) untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sagala (2012, h. 9) 

mengajar adalah membantu (mencoba membantu) seseorang untuk 

mempelajari sesuatu dan apa yang dibutuhkan dalam belajar itu tidak ada 

kontribusinya terhadap pendidikan orang yang belajar. Artinya mengajar pada 

hakekatnya suatu proses, yakni proses mengatur, mengorganisasi lingkungan 

yang ada disekitar siswa sehingga menumbuhkan dan mendorong siswa 

belajar. Hamdani (2011, h. 48) menyatakan bahwa pembelajaran sebagai suatu 

proses yang memiliki beberapa komponen yang saling berinteraksi antara satu 

dengan yang lain sehingga disebut sebagai sistem. Sebagai suatu sistem, 
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proses belajar itu saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan 

yang ingin dicapainya. Selanjutnya juga dijelaskan bahwa pembelajaran 

memiliki beberapa komponen antara lain: 

Pertama, tujuan yaitu suatu harapan atau cita-cita yang ingin dicapai 

dari pelaksanaan suatu kegiatan pembelajaran yang telah dipersiapkan oleh 

seorang guru sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan yang dimuat dalam 

rencana pembelajaran. 

Kedua, bahan pembelajaran yaitu substansi yang akan disajikan 

dalam kegiatan pembelajaran. Djamarah dan Zain (2013, h. 41) menyatakan 

bahwa tanpa materi pembelajaran program pembelajaran tidak akan berjalan. 

Karena itu, guru yang akan mengajar harus memiliki dan menguasai materi 

pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. 

Ketiga, pendekatan, model, strategi, metode, teknik; komponen yang 

ketiga ini mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan 

pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun 

lengkap dan jelasnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan melalui 

strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki 

makna dalam proses pencapaian tujuan. 

Keempat, media pembelajaran yaitu alat atau wahana yang 

digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian 

pesan pembelajaran. Media pembelajaran berfungsi meningkatkan peranan 

strategi pembelajaran. 
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Kelima, evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan 

siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik 

bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Melalui evaluasi 

kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem 

pembelajaran. 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran Daring 

Hartanto (2016, h. 3) Pembelajaran dalam jaringan merupakan bentuk 

inovasi pembelajaran kekinian, dalam arti ia merupakan model pembelajaran 

terbaru, yang pada masa-masa lalu tidaklah di jumpai. Inovasi pembelajaran 

menuntut kemudahan dalam pelaksanaanya, begitu juga pembelajaran berbasis 

dalam jaringan, ia menjadikan pembelajaran menjadi mudah dilaksanakan, 

seperti jarak yang jauh menjadi dekat, sesuatu yang abstrak menjadi kongkrit, 

sesuatu yang memerlukan waktu yang lama menjadi singkat, ringkasnya 

pembelajaran online memberikan kemudahan bagi seseorang.  

Pembelajaran daring (dalam jaringan) bukanlah hal yang baru bagi guru-

guru di Indonesia, akan tetapi banyak guru yang belum terlalu akrab dengannya, 

sebab dalam keseharian memang rata-rata guru lebih dominan menggunakan 

pembelajaran tatap muka di banding dalam jaringan Dewi (2020, h. 55). 

Pembelajaran daring pada dasarnya adalah pembelajaran yang 

dilakukan secara virtual melalui aplikasi virtual yang tersedia. Walaupun 

demikian, pembelajaran daring harus tetap memperhatikan kompetensi yang 

akan diajarkan. Guru harus menyadari bahwa pembelajaran memiliki sifat 
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yang sangat kompleks karena melibatkan aspek pedagogis, psikologis, dan 

didaktis secara bersamaan Mulyasa (2013, h. 100). 

Nata (2018, h. 21) Pembelajaran e-learning di artikan sebagai 

pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan perangkat jaringan 

internet. Pada dasarya disebut pembelajararan e-learning jika menggunakan 

sistem perangkat tersendiri yang memang dikhususkan untuk pembelajaran 

jarak jauh, namun saat ini tampaknya pengertian itu sudah mulai banyak 

bergeser, saat ini pembelajaran e-learning juga banyak meggunakan media 

sosial, seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom Meeting, dan aplikasi 

media sosial lainnya.  

 2.1.2Karakteristik dan Manfaat Pembelajaran Daring 

Qomarudin (2015, h. 6) Karakteristik pembelajaran daring pertama 

(daring), pembelajaran daring adalah pembelajaran yang diselenggarakan 

melalui jejaring web. Setiap mata kuliah/pelajaran menyediakan materi dalam 

bentuk rekaman video atau slideshow, dengan tugas-tugas mingguan yang 

harus dikerjakan dengan batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan dan 

beragam sistem penilaian. Kedua (masif), pembelajaran daring adalah 

pembelajaran dengan jumlah partisipan tanpa batas yang diselenggarakan 

melalui jejaring web. Ketiga (terbuka) sistem pembelajaran daring bersifat 

terbuka dalam artian terbuka aksesnya bagi kalangan pendidikan, kalangan 

industri, kalangan usaha, dan khalayak masyarakat umum, dengan sifat 

terbuka, tidak ada syarat pendaftaran khusus bagi pesertanya, siapa saja 
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dengan latar belakang apa saja dan pada usia berapa saja, bisa mendaftar, hak 

belajar tak mengenal latar belakang dan batas usia. 

Bilqafih (2015, h. 4) manfaat pembelajaran daring antara lain: 

pertama meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan dengan memanfaatkan 

multimedia secara efektif dalam pembelajaran. Kedua meningkatkan 

keterjangkauan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui 

penyelenggaraan pembelajaran dalam jaringan. Ketiga menekan biaya 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang bermutu melalui pemanfaatan 

sumber daya bersama. 

 2.1.3 Jenis-Jenis Pembelajaran Daring 

Airtanah (2014, h. 42) jadi dalam pelaksanaannya e-learning 

menggunakan jasa audio, video atau perangkat komputer atau kombinasi dari 

ketiganya. Pengertian formal istiah e-learning diberikan oleh beberapa pakar 

diantaranya yang banyak diadopsi adalah pendapat Harley, yang menyatakan 

bahwa e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang 

memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan 

media internet, atau media jaringan komputer lain. 

Pembelajaran daring merupakan salah satu cara menanggulangi 

masalah pendidikan tentang penyelenggaraan pembelajaran. Definisi 

pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model 

interaktif berbasis Internet dan Learning Manajemen System (LMS). Seperti 

menggunakan Zoom Meeting, Geogle Meet, Geogle Drive, dan sebagainya. 

Kegiatan daring diantaranya Webinar, kelas online, seluruh kegiatan 
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dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer Hasibuan, Simarmata, 

dan Sudirman (2019, h. 71). 

Penggunaan WhatsApp grup sebagai media belajar banyak terjadi di 

tingkat sekolah dasar. Tentu karena berbagai pertimbangan. Pada level 

pendidikan tinggi WhatsApp hanya salah satu media. Berbeda dengan sekolah 

dasar, dari survei yang dilakukan peneliti 100% belajar daring hanya 

menggunakan media WhatsApp grup Harususilo (2020, h. 22). 

Atsani (2020, h. 54) Sebenarnya, ada media video call yang dapat 

menjadikan guru dan siswa berkomunisi tatap muka meski beda lokasi seperti 

Zoom Meeting, Google Duo, Skype bahkan terbaru Facebook Massenger, 

WhatsApp dan sejenisnya dapat digunakan. Namun ini membutuhkan kuota 

internet yang cukup besar dan stabil. Artinya pada beberapa wilayah 

pembelajaran daring ini tidak mudah, karena tersandung kondisi jaringan 

internet yang lemah bahkan tidak ada. 

 2.1.4 Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring 

Rusadi (2019, h. 112) Pembelajaran berbasis digital menjadi pilihan 

satu-satunya yang aman untuk diterapkan, Kelebihannya mampu membuat 

orang tidak bertemu dan kontak fisik secara langsung, tidak menuntuk untuk 

bertemu dalam satu tempat yang sama, dan mampu menyimpan semua 

kegiatan yang telah di lalui tanpa perlu harus mencatatnya. 

Tjokro (2013, h. 77) Kelebihan pembelajaran e-learning antara lain,  

Pertama, peserta didik lebih cepat memahami materi ajar karena e-learning 

memakai multimedia seperti gambar, teks, animasi, suara dan video. 
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Kedua, lebih efektif dalam hal biaya yang berarti peserta didik tidak perlu 

datang ke gedung belajar karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, 

dan lebih murah untuk diperbanyak. Ketiga, lebih efisien karena tidak 

membutuhkan formalitas kelas, materi ajar bisa langsung dipelajari. Keempat, 

Materi ajar bisa dikuasai sesuai dengan kondisi peserta didik seperti semangat 

dan daya serap peserta didik, dan juga bisa dimonitor. 

Menurut Putra Wijaya dalam (Suryawan, 2020, h. 241) belajar di 

rumah tidak menjadi masalah karena pembelajaran bisa dilakukan kapan dan 

dimana saja, apalagi sudah ada didukung dengan sistem daring. Jadi proses 

pembelajaran bisa terjadi di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oleh 

karena itu semua bisa berjalan dengan baik, dengan dukungan fasilitas seperti 

internet. 

  Efendi (2008, h. 112) Kelemahan pembelajaran daring Pertama, 

interaksi secara tatap muka yang terjadi antara peserta didik dengan pengajar 

atau antara peserta didik dengan peserta didik menjadi minim. Kedua, 

pembelajaran yang dilakukan lebih cenderung ke pelatihan bukan pendidikan. 

Ketiga, aspek bisnis atau komersial menjadi lebih berkembang dibandingkan 

aspek sosial dan akademik. Keempat, belum meratanya fasilitas internet yang 

tersedia di tempat yang bermasalah dengan listrik, telepon dan komputer. 

Kelima, sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk mengoperasikan 

komputer masih kurang. Keenam, kesulitan mengakses grafik, gambar dan 

video karena peralatan yang dipakai tidak mendukung sehingga menyebabkan 

peserta didik menjadi frustasi. 
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Tentu pembelajaran daring ini memberikan tekanan yang tinggi 

terhadap aktivitas mengajar guru, bahkan tidak sedikit guru yang harus 

mengeluarkan tenaga yang ekstra demi terlaksananya pembelajaran online 

sesuai yang di inginkan Barseli (2018, h. 42). 

Berdasarkan beberapa uraian mengenai pembelajaran daring dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran daring merupakan pembelajaran  yang 

dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah 

tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, 

komunikasi juga dilakukan secara online, dan tes juga dilaksanakan 

secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa 

aplikasi, seperti Google Classroom, Google Meet, WhatsApp dan Zoom. 

 2.2 Kerja Sama Guru Dan Orang Tua 

2.2.1 Kerja Sama 

Hidayat (2013, h. 94) Kerja sama adalah suatu usaha bersama antara 

orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama 

merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia 

tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa 

membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berlangsung manakala individu-

individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki 

kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka. 

Menurut Arifianti (2015, h. 18-19) kerja sama merupakan suatu usaha 

atau kegiatan bersama yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam rangka 

untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut Epstein dan Sheldon menyatakan 



 

19 

 

bahwa kerja sama sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan konsep yang 

multidimensional dimana keluarga, guru, pengelola, dan anggota masyarakat 

bersama-sama menanggung tanggung jawab untuk meningkatkan dan 

mengembangkan akademik siswa sehingga akan berakibat pada pendidikan 

dan perkembangan anak. Multidimensional berarti kerja sama dilakukan dalam 

berbagai hal atau dimensi. Kerja sama lebih dari sekedar pertemuan orang tua, 

guru dalam pembagian laporan tahunan, namun mengikut sertakan orang tua 

dalam berbagai peran sepanjang waktu. 

2.2.2 Guru 

2.2.2.1 Pengertian Guru 

Secara harafiah atau menurut asal kata “guru” berasal dari bahasa 

sanskerta yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu Gu berarti darkness atau 

kegelapan (gelap) dan Ru berarti light atau cahaya (terang/bercahaya). 

sehingga secara harafiah guru merupakan orang menunjukkan “cahaya 

terang” atau pengetahuan dan memusnahkan kebodohan atau kegelapan dari 

seluruh murid atau peserta didiknya. Seorang guru adalah individu yang 

dihormati karena pengetahuannya, kebijaksanaannya, kemampuannya 

memberikan pencerahan, kewibawaan dan kewenangannya menuntun peserta 

didik (orang lain). Drajat (2005, h. 10) mengemukakan tentang kepribadian 

guru yaitu setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan di 

contoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak. 

Guru sering disamakan dengan pendidik dan pengajar namun jika 

ditelaah lebih jauh antara ketiganya memiliki perbedaan dan persamaan. 
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Dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada 

pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan  tugas 

utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Saud (2010, h. 32) menyatakan bahwa guru memegang peranan yang 

penting dan utama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui 

pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diharapkan, sehingga peran 

guru sulit digantikan oleh orang lain. Pada dimensi pembelajaran, peranan 

guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang 

dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang pesat. Hal ini 

disebabkan karena ada dimensi-dimensi proses pendidikan, atau lebih khusus 

bagi proses pembelajaran, yang diperankan oleh guru yang tidak dapat 

digantikan oleh teknologi. Usman (2010, h. 5) menjelaskan bahwa guru 

merupakan jabatan atau profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai 

guru. Beberapa definisi tentang guru dapat disintesiskan bahwa guru adalah 

suatu jabatan professional yang pada hakekatnya memerlukan persyaratan 

keterampilan tekhnis dan sikap kepribadian tertentu yang semuanya itu dapat 

diperoleh melalui proses belajar mengajar dan latihan. 

Menurut Suparlan (2008, h. 12) menyatakan bahwa guru dapat 

dimaknai sebagai orang yang tugasnya terkait dengan upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual dan emosional, 

intelektual, fisikal, maupun aspek lainnya. Guru merupakan salah satu unsur 
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masukan instrumental yang amat menentukan efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, dalam melakukan tugas dan 

fungsinya dengan baik, guru harus memiliki standar kualifikasi, kompetensi, 

dan kesejahteraan yang memadai. 

Putra, Sufiani & Musba (2020, h. 177) Guru yang pada mulanya 

sebagai mediator, fasilitator bagi peserta didik, kini beralih dengan bantuan 

orang tua. Konsisi-kondisi tersebut merupakan respons terhadap perubahan 

kondisi dan situsai saat ini. Raehang (2014, h. 156) menyatakan bahwa salah 

satu peran guru dalam pembelajaran adalah fasilitator, yang dimaksudkan 

untuk membantu peserta didik saat belajar sehingga peserta didik memiliki 

keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

Guru memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional bertujuan untuk 

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggung jawab. 

2.2.2.2 Tugas dan Kompetensi Guru 

Guru dalam menjalankan tugasnya terdapat beberapa kompenen yang 

oleh Sadulloh (2010, h. 202-203 ) dinyatakan bahwa ada enam komponen dari 

pelaksanaan tugas guru yaitu sebagai berikut:  
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Pertama guru sebagai pendidik, ia harus memiliki standar kualitas 

pribadi tertentu, yang mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri dan 

disiplin, dengan mendidik guru harus berusaha mengembangkan sikap, watak, 

nilai, moral, hati nurani anak didik. 

Kedua guru sebagai pengajar, harus melaksanakan pembelajaran yang 

merupakan tugas pertama dan utama. Guru membantu anak didik yang sedang 

berkembang dan menyampaikan sejumlah pengetahuan yang belum diketahui 

anak. Mulyasa dengan berkembangnya teknologi merubah tugas guru dari 

seorang pengajar yang menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator 

yang bertugas memberikam kemudahan belajar. 

Ketiga guru sebagai pembimbing, harus mengetahui apa yang telah 

diketahui oleh anak sesuai dengan latar belakang kemampuan tiap anak didik, 

serta kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Anak 

didik harus dibimbing untuk mendapatkan pengalaman dan memiliki 

kompetensi yang akan mengatur mereka mencapai tujuan. 

Keempat guru sebagai pengarah, ia selalu berada dengan anak, untuk 

berdiskusi apa yang menjadi harapan dan cita-cita anak. Guru harus 

mengarahkannya sesuai dengan potensi yang dimiliki anak, kalau anak gemar 

menyanyi arahkan anak untuk mengembangkan kemauan bernyayinya. Guru 

harus mengarahkan anak didiknya untuk berprilaku sesuai dengan ajaran 

agama, pada awal dan akhir diajarkan doa untuk mendekatkan diri kepada 

sang pencipta. 
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Kelima guru sebagai pelataih, sangat berperan dalam mengembangkan 

keterampilan anak, baik keterampilan intelektual (berpikir) maupun 

keterampilan motorik (bersifat fisik). Guru sebagai pelatih bertugas melatih 

anak didik dalam pembentukan kemampuan dasarnya, sesuai dengan potensi 

masig-masing anak.  

Keeman guru sebagai penilai atau pengavaluasi, bukan hanya menilai 

keampuan intelaktualnya, bukan hanya sekedar menilai kemampuan dalam 

menguasai mata pelajaran, tapi juga menilai sampai dimana anak sudah 

memahami dan sudah melaksanakan nilai-nilai atau norma-norma dalam 

kehidupan. 

Berdasarkan beberapa komponen tentang tugas guru yaitu mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan mengevaluasi yang 

termuat dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen 

pada pasal 1 menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan  

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  

Djamarah (2010, h. 36) Guru adalah figur seorang pemimpin, guru 

mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan membangun kepribadian anak 

didik menjadi seorang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Jabatan 

guru sebagai suatu profesi menuntut kepada guru untuk mengembangkan 

profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas guru sebagai suatu 
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profesi. Tugas guru sebagai pendidik berarti meneruskan dan mengembangkan 

nilai-nilai hidup kepada anak didik, tugas guru sebagai pengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada 

anak didik, tugas guru sebagai pelatih berarti mengembangkan keterampilan 

dan menerapkannya dalam kehidupan demi masa depan anak didik. 

Dengan memiliki ke empat kompetensi tersebut maka seorang guru 

dapat menjalankan tugasnya dengan profesional baik di dalam maupun di luar 

kelas, karena kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan 

kualitas guru yang sebenarnya. Dalam UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen pasal 1, kompetensi guru diartikan sebagai seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan 

dikuasai oleh guru dalam 14 melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut 

pengertian tersebut guru sebagai jabatan profesional harus menguasai 

pengetahuan dan keterampilan tertentu dan memiliki sikap serta perilaku 

positif yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugasnya. 

Kunandar (2017, h .55) Kompetensi guru adalah seperangkat 

penguasaan kemampuan yang harus ada dalam diri guru agar dapat 

mewujudkan kinerjanya secara tepat dan efektif. Kompetensi guru merupakan 

perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan 

spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, yang 

mencakup penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan profesionalisme. 
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Uno (2011, h. 18) memaparkan bahwa dalam dunia pendidikan, kita 

mengenal empat kompetensi guru, yakni kompetensi Paedagogik, kompetensi 

Profesional, kompetensi Kepribadian dan kompetensi Sosial. Dari kompetensi-

kompetensi yang disyaratkan, intinya guru harus mampu mengelola 

pembelajaran agar dapat berjalan dengan efektif sehingga mampu mencapai 

tujuan pembelajaran yang diharapkan. 

Menurut Payong (2011, h. 28-29) Pedagogi berarti membimbing atau 

mangatur anak. Dilihat dari asal katanya, maka kompetensi pedagogi 

nampaknya merupakan kompetensi yang tertua dan bahkan sudah menjadi 

tuntunan mutlak manusia sepanjang zaman, karena kompetensi inimelekat 

dalam martabat manusia sebagai pendidik. Tugas membimbing ini melekat 

dalam tugas seorang pendidik dan orang tua. Ketika peran orang tua 

digantikan oleh seorang guru di sekolah maka guru tidak hanya sebagai 

pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada siswa, 

tetapi juga merupakan pendidik dan pembimbing yang membantu siswa untuk 

mengembangkan segala potensinya baik itu potensi akademik maupun 

nonakademik. 

Ma’mur (2010, h. 39) kompetensi yang harus dimiliki guru agar 

pembelajaran yang dilakukan efektif dan dinamis adalah kompetensi 

pedagogik, guru harus belajar secara maksimal untuk menguasai kompetensi 

pedagogik ini secara teori dan praktik. Dari sinilah kemajuan dan perubahan 

akan terjadi dengan pesat dan produktif. Kompetensi pedagogik dalam standar 

nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir (a) adalah kemampuan 
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mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perencangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran yang sekurang-kurangnya meliputi: (a) pemahaman 

wawasan atau landasan kependidikan, (b) pemahaman terhadap peserta didik, 

(c) pengembangan kurikulum atau silabus, (d) perancangan pembelajaran, (e) 

pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, (f) pemanfaatan 

teknologi pembelajaran, (g) evaluasi hasil belajar, (h) pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya Mulyasa 

(2007, h. 75). 

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kompetensi 

khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan 

tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Mulyasa 

(2007, h. 85) dijelaskan bahwa kompetensi profesional merupakan kemampuan 

guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi 

penguasaan: (a) materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan 

standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran,dan/atau kelompok mata 

pelajaran yang akan ditempu dan (b) konsep dan metode disiplin keilmuan yang 

koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok 

mata pelajaran yang akan diampu. 



 

27 

 

Sagala (2009, h. 23) Kompetensi guru merupakan penguasaan terhadap 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam 

kebiasaan berfikir dan bertindak dalam menjalankan profesi sebagai guru. 

Sedangkan kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Muslich (2007, h. 89) dalam prakteknya, guru yang profesional harus 

bisa mengkreasikannya di dalam kelas sehingga bercirikan PAKEM 

(Pembelajaran, Aktif, Kreatif, Efektif dan menyenangkan) selanjutnya 

ditegaskan pula bahwa kreativitas guru untuk terus mengembangkan model-

model pembelajaran demi memaksimalkan penerapan kompetensi peserta 

didik merupakan bukti profesionalisme dan dedikasi guru atas tugasnya 

sebagai pendidik. 

Menurut Suryosubroto (2014, h. 45) untuk dapat mampu 

melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru harus memiliki kemampuan 

profesional, yaitu terpenuhinya sepuluh kompetensi guru yang meliputi: (a) 

menguasai bahan ajar, (b) mengelola program belajar, (c) mengelola kelas, (d) 

menggunakan media dansumber, menguasai landasan-landasan pendidikan, (f) 

mengelola interaksi belajar mengajar, (g) menilai prestasi untuk pendidikan 

pengajaran, (h) mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan 

penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan hasil penelitian pendidikan 

guna keperluan pengajaran. 
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Dapat disimpulkan bahwa kompetensi profesional guru merupakan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang 

mencangkup kepuasaan materi pembelajaran, penguasaan kurikulum mata 

pelajaran. Suharso dan Retnoningsih (2016, h. 404) Pengertian kepribadian 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan manusia 

sebagai perseorangan keseluruhan sifat yang merupakan watak orang. 

Yusuf (2017, h. 3) Kepribadian merupakan terjemahan dari bahasa 

Inggris Personality. Kata personality sendiri berasal dari bahasa latin persona 

yang berarti topeng yang digunakan oleh para aktor menyembunyikan 

kepribadiannya yang asli, dan menampilkan dirinya sesuai dengan topeng 

yang digunakan. 

Dalam UU No. 14 Tahun 2005 & Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Tahun 2014, Tentang Guru dan Dosen, Kompetensi kepribadian 

adalah “kemampuan beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan 

bijaksana, demokratis, kepribadian yang mantap, stabil dan dewasa, 

berwibawa, jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didik dan mayarakat, 

secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara 

mandiri dan berkelanjutan. 

Hendri (2010, h. 4) dalam mengoptimalkan kinerja pendidik, maka 

perlu menekankan kepada guru untuk memiliki kepribadian yang efektif. 

Kepribadian efektif seorang guru adalah kepribadian yang berkualitas yang 

mampu berinteraksi dengan lingkungan pendidikan yang sebaik-baiknya agar 

kebutuhan dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. 
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Musfah (2011, h.42)  menyatakan bahwa guru akan mampu 

mengubah perilaku peserta didik jika dirinya telah menjadi manusia baik. 

Pribadi guru harus baik karena inti pendidikan adalah perubahan perilaku, 

sebagaimana makna pendidikan proses pembebasan peserta didik dari 

ketidakmampuan, ketidakbenaran, ketidakjujuran dan dari buruknya hati, 

akhlak dan keimanan. 

Mulyasa (2007, h. 117) kompetensi kepribadian sangat besar 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan pribadi peserta didik. 

Kompetensi kepribadian ini memiliki peran dan fungsi yang sangat penting 

dalam membentuk kepribadian anak, guna menyiapkan dan mengembangkan 

sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, kemajuan 

negara dan bangsa pada umumnya. 

Berdasarkan uraian mengenai penjelasan kompetensi kepribadian 

guru diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi kepribadian guru 

merupakan kemampuan pribadi guru dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai seorang guru untuk dapat membimbing dan 

mengembangkan kreativitas dan mengembangkan motif belajar serta dorongan 

untuk maju kepada anak didik. Kepribadian itulah yang akan menentukan 

apakah ia menjadi pendidik yang baik bagi siswanya serta dapat meningkatkan 

profesionalismenya sebagai seorang guru. 

Badan standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 dikemukakan 

bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru 

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 
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dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.  

Janawi (2012, h. 135) memahami bahwa kompetensi sosial berkaitan 

dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang 

berada di sekitar dirinya. Selanjutnya Mappanganro (2010, h. 67)  menjelaskan 

bahwa kompetensi sosial bagi guru merupakan kemampuan guru, baik secara 

makhluk individu dan makhluk sosial. 

Danim (2013, h. 24) kompetensi sosial memiliki tugas sub ranah yaitu 

(1) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. 

Sub kompetensi ini memiliki indikator esensial: berkomunikasi secara efektif 

dengan peserta didik; (2) mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan; (3) mampu berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif dengan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat. 

Menurut Mulyasa (2007, h. 146) Sedikitnya terdapat tujuh 

kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar dapat berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif, baik di sekolah maupun di masyarakat. Ketujuh 

kompetensi tersebut dapat diidentifikasikan dalam bentuk sebagai berikut: 

memiliki pengetahuan tentang adat istiadat baik sosial maupun agama, 

memiliki pengetahuan tentang budaya dan tradisi, memiliki pengetahuan 

tentang inti demokrasi,  memiliki pengetahuan tentang estetika, memiliki 

apresiasi dan kesadaran sosial, memiliki sikap yang benar terhadap 

pengetahuan dan pekerjaan, setia terhadap harkat dan martabat manusia. 
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Beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi sosial guru merupakan kemampuan sosial guru yang mencakup 

kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan 

sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru dan kemampuan 

komunikasi sosial baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, 

pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. 

2.2.3 Pengertian Orang Tua 

Daradjat (2012, h. 35) Orang tua merupakan pendidik utama dan 

pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula 

menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan 

terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu 

bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari 

pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan 

strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. 

Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan 

pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak. 

Heriyani (2010, h. 16-17) mengatakan orang tua ibu dan ayah 

memegang peranan yang penting dan sangat berpengaruh atas pendidikan 

anak-anaknya. Seorang ayah berperan mengelola dan mengatur seluruh urusan 

anak serta memberi arah-arahan yang tepat dan berguna. Demikian halnya 

seorang ibu, disamping memiliki kewajiban untuk mencari ilmu karena ibulah 

yang selalu dekat dengan anak-anaknya. 
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Peran orang tua dalam pendidikan anak-anaknya tersirat dalam Q.S At-

Tahrim ayat 6. 

يَٰٰۤا يَُّها الَِّذْيَن ٰاَمُنْوا ُقوْٰۤا َاْنُفسَُكْم 

نَّا سُ َوَا ْهِلْيُكْم َنا ًرا وَُّقْوُدَها ال

َوا ْلحَِجا َرُة َعَلْيَها َملِٰٰٓئَكٌة ِغَل ظٌ 

ِشَدا ٌد َّلَّ َيْعُصْوَن اّٰللهَ َماٰۤ َاَمَرُهْم 

ُيْؤَمُرْونَ َوَيْفَعُلْوَن َما   

Terjemah: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan 

batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak 

durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada 

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. 

 

Tafsir jalalain ayat ini mengandung makna untuk menjaga keluarga 

mereka dari api neraka. Orang tua sebagai subjek utama yang bertanggung 

jawab dalam keluarganya harus benar-benar memperhatikan keadaan dan 

perkembangannya. Terutama perkembangan anaknya agar mereka 

berkembang sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan mengacu pada Al-

Qur’an dan Hadits. 

Purwanto (2009, h. 80) Orang tua atau ibu dan ayah memegang 

peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. 

Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang 

didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya 

dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh 

karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang 

yang sejati pula. 
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Menurut Ni‟mah (2016, h. 19) Hak dan kewajiban orang tua dalam 

rumah tangga yaitu: “Kepala keluarga ialah orang tua sebagai pembentuk dan 

pimpinan keluarga mempunyai kewajiban dan rasa tanggung jawab untuk 

membina seluruh anggota keluarganya”. 

Menurut Astita (2016, h. 41) “Orang tua adalah orang yang menjadi 

panutan bagi anak-anaknya, karena setiap anak mula-mula mengagumi orang 

tuanya semua tingkah orang tuanya ditiru oleh anak-anaknya. Orang tua 

sebagai pendidik yang utama dan yang pertama dalam sebuah orang tua 

disebut pendidik utama karena besar sekali pengaruhnya karena merekalah 

yang mendidik anaknya sekolah, pesantren, les, dan lain sebagainya itu hanya 

sekedar membantu orang tua saja”. 

2.2.4 Kerja Sama Guru Dan Orang Tua 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kerja sama 

merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah) 

untuk mencapai tujuan bersama. 

Arifiyanti (2015, h. 18-19) Menyatakan bahwa kerja sama sekolah, 

keluarga, dan masyarakat merupakan konsep yang multidimensional di mana 

keluarga, guru, pengelola, dan anggota masyarakat bersama-sama 

menanggung tanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan 

akademik siswa sehingga akan berakibat pada pendidikan dan perkembangan 

anak. Multidimensional berarti kerja sama dilakukan dalam berbagai hal atau 

dimensi. Kerja sama lebih dari sekedar pertemuan orang tua, guru dalam 
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pembagian laporan tahunan, namun mengikutsertakan orang tua dalam 

berbagai peran sepanjang waktu. 

Kerja sama di dunia pendidikan menurut Epstein (2011, h. 36) adalah 

hubungan sekolah dan keluarga yang ideal dimana keduanya saling mengenal, 

menghormati, dan mendukung satu sama lain pada proses belajar anak. Tujuan 

utama dari kerja sama ini adalah agar sekolah dapat menjangkau orang tua dan 

menyadarkan bahwa mereka mempunyai peran dan bertanggung jawab pada 

proses belajar anak. Kegiatan ini juga akan memberikan dampak positif bagi 3 

orang tua dengan memperoleh tambahan pengetahuan tentang perkembangan 

anak usia dini beserta stimulus yang diperlukan. 

Hasbullah (2012, h. 91) ada beberapa contoh kerja sama yang 

dilakukan orang tua dengan sekolah: (1) Adanya kunjungan ke rumah anak 

didik, (2) Diundangnya orang tua ke sekolah, (3) Mengadakan surat-menyurat 

antara sekolah dan keluarga, (4) Case Conference, (5) Adanya daftar nilai atau 

raport. 

Santrock (2007, h. 57) menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua 

dalam pendidikan anak mereka berhubungan dengan nilai dan perilaku yang 

lebih baik ketika di rumah maupun di sekolah. Oleh karena itu diperlukan 

kerja sama antara sekolah dan orang tua agar perkembangan anak dapat 

dipantau dan distimulasi dengan optimal. 

Pihak sekolah harus secara aktif melakukan pendekatan kepada orang 

tua agar mereka dapat terlibat di sekolah Coleman (2013, h. 28). Ada tiga 

alasan mengapa hal ini harus dilakukan. Pertama, tidak semua orang tua 
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merasa nyaman mendekati guru untuk mengajukan pertanyaan atau 

menawarkan bantuan. Kedua, pekerjaan dengan jadwal yang padat akan 

menjauhkan orang tua dari kesempatan untuk melakukan pendekatan pada 

guru. Terakhir adalah pendekatan proaktif untuk melibatkan orang tua sesuai 

dalam standar profesional. 

Morrison (2012, h. 372) menyatakan bahwa keterlibatan orang tua, 

apapun latar belakangnya, cenderung akan meningkatkan pencapaian siswa 

dan mendorong hasil pendidikan yang positif. Hubungan tersebut berlaku bagi 

seluruh keluarga dari semua latar belakang ekonomi, ras/etnis, dan 

pendidikan. 

Bentuk kerja sama sekolah dan orang tua yang dapat dilakukan 

menurut Epstein (2013, h. 25-27) yaitu: parenting, komunikasi, volunteer, 

keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah, pengambilan 

keputusan, dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat. 

Pertama parenting merupakan kegiatan pelibatan keluarga dalam 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mengasuh anak untuk 

menciptakan lingkungan rumah yang mendukung perkembangan anak. 

Pendidik dapat memulainya dengan cara mendengarkan setiap keluhan atau 

persoalan yang dihadapi orang tua. Bentuk kegiatan parenting diantaranya: 

berpartisipasi dalam lokakarya yang memperkenalkan tentang kebijakan 

sekolah, prosedur, dan program akan membantu orang tua mengetahui apa 

yang terjadi di sekolah dan cara untuk melakukan pengasuhan dan pendidikan 

bagi anak Morrison (2012, h. 382-383). 
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Patmonodewo (2003, h. 131-132) Kedua komunikasi merupakan 

bentuk yang efektif dari sekolah ke rumah dari rumah ke sekolah untuk 

memberitahukan tentang program sekolah dan kemajuan perkembangan anak. 

Komunikasi dilakukan guna bertukar informasi antara sekolah dan orang tua. 

Terdapat dua teknik komunikasi antara sekolah dan orang tua yaitu teknik 

komunikasi tidak resmi/nonformal dan teknik komunikasi resmi/formal. 

Essa (2014, h. 63) menyatakan bahwa selain komunikasi nonformal 

dan formal yang termasuk kedalam metode komunikasi individual, biasanya 

lembaga prasekolah juga menggunakan metode kelompok untuk memberikan 

infromasi pada orang tua. Terdapat tiga teknik dalam komunikasi secara 

kelompok yaitu: pengumuman resmi seperti memo, e-mail atau bentuk tulisan 

lain yang dapat memberikan informasi kepada orang tua, papan pengumuman 

bagi orang tua, dan pertemuan secara kelompok. 

Ketiga volunteering merupakan kegiatan untuk merekrut dan 

mengorganisasikan orang tua dengan tujuan membantu dan mendukung 

program sekolah dimana 28 anaknya belajar. Orang tua dapat menjadi tenaga 

bantu bagi guru, kepala sekolah, dan anak ketika di kelas atau aktivitas lain di 

sekolah. Agar bentuk kerja sama ini berjalan efektif, diperlukan rencana yang 

matang, pelatihan, dan pengawasan untuk membantu para volunteer 

memahami program yang akan dijalankan. Menurut Halgunseth& Peterson, 

(2009, h. 14) terdapat berbagai cara agar orang tua dapat menjadi volunteer 

dan berpartisipasi di sekolah. Orang tua dapat merencanakan acara sekolah, 

mengantar field trip, menghadiri rapat pengumpulan dana, bekerja dalam 
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organisasi orang tua dan guru, atau bertemu dengan personalia sekolah untuk 

menjalin kedekatan dengan kepala sekolah. 

Keempat  keterlibatan orangtua pada pembelajaran anak di rumah 

dalam bentuk kerja sama ini, sekolah dapat menyediakan berbagai informasi 

dan ide-ide untuk orang tua tentang bagaimana membantu anak belajar di 

rumah sesuai dengan materi yang dipelajari di sekolah sehingga ada 

keberlanjutan proses belajar dari sekolah ke rumah. Orangtua dapat 

mendampingi, memantau dan membimbing anak di rumah yang berhubungan 

dengan tugas di sekolah. 

Keenam pengambilan keputusan menunjuk pada orang tua yang ikut 

terlibat dalam pengambilan keputusan, menjadi dewan penasehat sekolah, 

komite orang tua, dan ketua wali murid. Orang tua sebagai aktivis kelompok 

yang bebas untuk memantau sekolah dan bekerja untuk peningkatan kualitas 

sekolah. Kegiatan dalam bentuk kerja sama ini antara lain: melibatkan 

keluarga dalam pengumpulan dana melalui bazar, menjadi panitia dalam 

membuat kebijakan dan pengangkatan staf, dan terlibat dalam perencanaan 

kurikulum untuk membantu mereka belajar memahami hal yang mendasari 

program yang berkualitas sehingga mereka lebih medukung pelaksanaan 

kurikulum tersebut Morrison (2012, h. 384). 

Ketujuh kolaborasi dengan kelompok masyarakat, kerja sama ini 

dilakukan dengan melibatkan perwakilan perusahaan, kelompok agama, 

masyarakat, dan yang lain yang dapat memberikan pengalaman pada 

pendidikan anak. Hal ini berhubungan dengan sekolah, anak, dan keluarga 
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yang menjadi bagaian dari komunitas tersebut. Kegiatan dalam bentuk kerja 

sama ini termasuk studi lapangan makan, mengenal tumbuhan dan satwa milik 

kelompok petani dan peternak, malam tradisional, karnaval, dan kado silang 

yang membawa keluarga dan masyarakat ke sekolah melalui cara sosial yang 

aman Morrison (2012, h. 385). 

2.3 Pandemi Covid-19 

Menurut WHO (World Health Organization) Pandemi adalah 

penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia (World Health Organization, 

2020). Namun, tidak ada definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi 

secara rinci dan lengkap, beberapa pakar mempertimbangkan definisi 

berdasarkan penyakit yang secara umum dikatakan pandemi dan mencoba 

mempelajari penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. 

Penyakit dipilih secara empiris untuk mencerminkan spektrum etiologi, 

mekanisme penyebaran, dan era kegawatdaruratannya, beberapa penyakit 

yang pernah menjadi pandemi antara lain: acute hemorrhagic con-junctivitis 

(AHC), AIDS, kolera, demam berdarah, influenza dan SARS (Morens, 

Folkers and Fauci, 2009). 

Yuliana (2020, h. 188) Corona virus Desease 19 yang disingkat 

dengan Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit 

pada manusia dan hewan.Virus ini ditemukan pada 31 Desember 2019 di 

Wuhan, China. WHO (Wordl Health Organization) memberi nama Covid-19 

dengan nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus -2 (SARS-
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CoV-2). Selanjutnya, WHO menyebut penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini 

dengan nama Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). 

Physical distancing atau dapat diartikan sebagai pembatasan kontak 

fisik merupakan serangkaian tindakan dalam pengendalia infeksi non-farmasi 

yang bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit 

menular. Tujuan utama dari kebijakan pembatasan ini adalah untuk 

mengurangi kemungkinan kontak fisik antara orang yang terinfeksi dan orang 

lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penularan 

penyakit, virus, morbiditas, dan akibat buruk lainnya yang dapat berakibat 

kepada kematian Yunus & Rezki (2020, h. 7). 

Social Distancing atau dapat diartikan sebagai pembatasan jarak 

sosial, jika mengacu pada artikel dalam Public Health Department.Yusup et al 

(2020, h. 205) dijelaskan bahwa pembatasan sosial (social distancing) berarti 

menciptakan jarak antara diri sendiri dengan orang lain untuk mencegah 

penularan penyakit tertentu. 

Aji (2020, h. 397) Ada dua dampak bagi keberlangsungan pendidikan 

yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pertama adalah dampak jangka 

pendek, di Indonesia banyak keluarga yang kurang familier melakukan 

sekolah di rumah. Bersekolah di rumah bagi keluarga Indonesia adalah kejutan 

besar khususnya bagi produktivitas orang tua yang biasanya sibuk dengan 

pekerjaannya di luar rumah. Proses ini berjalan pada skala yang belum pernah 

terukur dan teruji sebab belum pernah terjadi sebelumnya. Tak pelak di desa-

desa terpencil yang berpenduduk usia sekolah sangat padat menjadi serba 
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kebingungan, sebab infrastruktur informasi teknologi sangat terbatas. Kedua 

adalah dampak jangka panjang, banyak kelompok masyarakat di Indonesia 

yang akan terpapar dampak jangka panjang dari covid-19 ini. Dampak 

pendidikan dari sisi waktu jangka panjang adalah aspek keadilan dan 

peningkatan ketidaksetaraan antar kelompok masyarakat dan antar daerah di 

Indonesia. 

Menurut WHO per tanggal 2 Maret 2020 jumlah penderita 90.308 

terinfeksi Covid-19. Terbukti pasien konfirmasi Covid-19 di Indonesia 

berawal dari salah satu acara dansa di Jakarta dimana penderita kontak 

dengan seorang warga negara asing (WNA) asal Jepang yang tinggal di 

Malaysia. Setelah pertemuan tersebut penderita mengeluhkan demam, 

batuk dan sesak napas (WHO, 2020). 

Berdasarkan uraian diatas maka bencana pandemik Covid-19 telah 

berpengaruh sangat luas dan masif terhadap berbagai dimensi kehidupan 

masyarakat, baik di bidang pendidikan maupun ekonomi dan bisnis, serta 

kondisi kesehatan masyarakat. Bencana pandemi Covid-19 dan kebijakan 

pembatasan sosial akhirnya memaksa sebagian besar pelaku masyarakat 

menguruangi kegiatannya diluar rumah sehingga merubah perilaku 

masyarakat untuk melakukkan kegiatan baik bekerja maupun belajar secara 

daring di rumah. 
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2.3  Penelitian Relevan 

Setelah menelusuri berbagai literatur, tidak ditemukan studi atau 

penelitan yang sama persis peneliti lakukan. Namun, penelitian tentangi salah 

satu variabel yang diteliti disini sudah banyak dilakukan orang. 

2.3.1 Apriliana Krisnawanti (2016) Kerja sama Guru Dengan Orang Tua 

Membentuk Karakter Disiplin Siswa Kelas V Sd Negeri Gembongan. 

Hasil study menunjukan, guru sudah melakukan berbagai upaya 

dalam membina kerjasama dengan orang tua guna membentuk 

karakter disiplin siswa, diantaranya adalah mendirikan perkumpulan 

orang tua dan guru, melakukan sosialisasi pendidikan karakter serta 

melibatkan orang tua dalam perencanaan membuat kesepakatan 

tentang kedisiplinan dengan orang tua. 

2.3.2 Nika Cahyati (2020) Peran Orang Tua Dalam Menerapkan 

Pembelajaran di Rumah Saat Pandemi Covid-19.  Hasil study 

menunjukan,  peran orang tua sangat diperlukan untuk proses 

pembelajaran anak selama study from home ini, Orang tua merasa 

pembelajaran di rumah sangat efektif untuk diterapkan namun bukan 

berarti pembelajaran di sekolah tidak lebih efektif dibandingkan 

dengan kegiatan pembelajaran di rumah. 

2.3.3 Khadijah (2020) Pola Kerja Sama Guru Dan Orang Tua Mengelola 

Bermain AUD Selama Masa Pandemi Covid-19. Hasil study 

menunjukan, kerja sama antara guru dan orang tua memang menjadi 
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syarat utama untuk terciptanya keberhasilan belajar dan bermain 

secara daring. Model bermain secara daring di TK Rusyda ada tida 

yakni model satu arah, model dua arah, dan model multi arah. Model 

satu arah dalam hal ini guru tidaklah berkomunikasi secara interaktif 

kepada anak dan orang tua, melainkan hanya mengirimkan tugas 

semata. 

2.3.4 Dwi Pratiningsih (2017), Efektivitas Kerjasama Guru Dan Orang Tua 

Dalam Mendukung Pembelajaran Baca Al-Quran Anak Di Sd It 

NurulIshlah Banda Aceh. Hasil study menunjukan, bentuk kerja sama 

antara guru dan orang tua di SDIT NurulIshlah Banda Aceh terdiri 

dari kegiatan yang bersifat rutin berupa pertemuan antara guru dan 

orang tua siswa pada saat penerimaan siswa baru, pertemuan antara 

guru dan orang tua siswa pada saat (penerimaan rapor) dan tamat 

belajar siswa. 

2.3.5 Bagas Kurnianto (2020), Hubungan Pola Asuh Orang Tua terhadap 

Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Daring Masa Pandemi. 

Hasil study menunjukan, pola bimbingan perhatian orang tua mampu 

meningkatkan motivasi belajar yang cukup baik bagi anak di rumah. 

Sedangkan, pembelajaran daring juga mempunyai hubungan yang 

positif, pembelajaran pada masa pandemi Covid-19 dibutuhkan 

pemenuhan kebutuhan belajar yang ekstra dari orang tua di rumah 

sebagai fungsi kontrol belajar pada anak. 

 


